Uchwała Nr XXIII/33/2012
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 26 kwietnia 2012 roku
w sprawie: zmiany Statutu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
Na podstawie art. 67 ust 3 oraz art. 68 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591-j.t. z późn. zm. tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami; Dz. U. z
2002 r.: Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; Dz. U.
z 2003 r.: Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r.: Nr 102 poz. 1055; Nr 116 poz. 1203 i
Nr 167 poz. 1759; Dz. U. 2005r.: Nr 172 poz. 1414 i Nr 175 poz.1457; Dz. U. z 2006 r.: Nr 17 poz.
128; Nr 181 poz. 1337; Dz. U. z 2007 r.: Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z
2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241;
Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 oraz Nr 40 poz.230; z 2011: Nr 21 poz.113,
Nr117 poz.679, Nr134 poz.777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz. 1281] z przywołaniem art. 2 pkt 8 i art. 3
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (t. j.: Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm. Dz. U. z 2007r. Nr 147, poz. 1633, z 2009r. Dz. U.
Nr 18, poz. 97 i z 2010r.: Nr 47, poz. 278 i Nr 238, poz. 1578 ) oraz w z. z art. 3, art. 9b , art. 9n ust.2,
art. 9o ust.2 art. 9p do 9q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 236 poz. 2008 ze zm. Dz. U. Nr 180, poz. 1495, Dz. U. z
2006: 144, poz.1042, Dz. U. z 2008 Nr 223, poz. 1464, Dz. U. z 2009Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666,
Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1667, Dz. U. z 2010r. Nr 47, poz. 278, Dz. U. z 2011r.: Nr 5, poz. 13, Nr
106, poz. 622, Nr 152, poz. 897 i Nr 230 Poz. 1373) w zw. z § 4 ust. 3 Statutu Komunalnego Związku
Gmin „Dolina Redy i Chylonki” (Dz. Urz. Woj. Gdańskiego z 16 grudnia 1991 r, Nr 21 z roku 1991,
poz. 147 ze zmianami: z 1995r. Nr 31, poz. 139; Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2006r. Nr 99, poz.
2044) z przywołaniem Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5
października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz
ogłaszania statutów związków (Dz. U. Nr 121, poz. 1307),
Rada Gminy Kosakowo
uchwala, co następuje:

§1
Zatwierdza się następujące zmiany treści Statutu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i
Chylonki:
1. w § 3, ust. 1 zmienia się :
a) pkt 2 nadając mu treść:
„2) kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków bytowych i przemysłowych.”
b) pkt 5, który otrzymuje treść :
5) utrzymania czystości i porządku w gminach obejmujące:
a) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich
opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej; przydomowych
oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się
komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci
kanalizacyjnej oraz umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i
przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy,
b) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości,
c) sprawozdawczość,

d) przedstawianie gminom uczestniczącym w Związku rekomendacji dotyczących zapisów
w gminnych regulaminach utrzymania czystości i porządku, dotyczących stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych i odbierania odpadów komunalnych, metod ustalania
opłaty za gospodarowanie odpadami, terminu i trybu uiszczania tej opłaty,
e) zapewnienie utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych,
f) tworzenie w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców punktów
zbiórki pochodzących z gospodarstw domowych przeterminowanych leków, chemikaliów,
zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.”
c) skreśla się pkt 6.
2. Zmienia się §9 poprzez :
a) dodanie po ust. 1, ust. 1a, o treści:
„1a. Zarząd Związku wykonuje uprawnienia i obowiązki wójta (burmistrza lub prezydenta
miasta) w zakresie zadań publicznych realizowanych przez Związek.”
b) dodanie po ust. 3, ust. 3a o treści:
„3a. Przewodniczący Zarządu oraz członkowie Zarządu mogą być zatrudniani na podstawie
wyboru .”

§2
Zarząd Związku przedstawi przyjęte niniejszą uchwałą zmiany Statutu Związku radom gmin –
uczestnikom Związku w celu ich przyjęcia jak również przeprowadzi postępowanie konieczne dla
ich zarejestrowania oraz ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa pomorskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Zmiana obecnie obowiązującego Statutu Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” ma na celu:

1. Doprowadzenie do zgodności obecnych zapisów statutu z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Przejęcie przez Związek części nowych zadań nałożonych na gminy zapisami znowelizowanej
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Określenie enumeratywne tych zadań
pozwoli jednocześnie na precyzyjne rozdzielenie kompetencji pomiędzy Związkiem,
a gminami, a dokładniej uprawnień Rad Gmin i Zgromadzenia Delegatów.
3. Wyłączenie z zadań statutowych związku zadań z zakresu gospodarki wodami opadowymi,
budowy i utrzymania infrastruktury kanalizacji deszczowej. Stan taki pojawił się po kolejnej
nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
w wyniku zaliczenia wód opadowych odprowadzanych kanalizacją deszczową do ścieków.
4. Umożliwienie koordynacji systemu gospodarki odpadami w skali gmin członków związku
poprzez upoważnienie KZG m.in. do rekomendacji dotyczących zapisów w gminnych
regulaminach ucp.
5. Określenie jako zadania statutowego działalności związku w zakresie gospodarki odpadami
niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów komunalnych dotychczas regulowanej uchwałą
Zgromadzenia Związku.

